STOTOŽNENIE PODOZRIVÉHO MUŽA
Vranovskí policajti vyšetrujú krádež alkoholu v obchodnom dome Lidl vo Vranove. Zatia¾ neznámy muž prišiel ešte
15. mája 2016 krátko po 10.30 hod. na predajnú plochu obchodu, z gondoly hneï na¾avo pri vstupe do predajne
odcudzil 23 ks fliaš alkoholu zn. Jägermeister o objeme 0,7 litra. Škoda bola vyèíslená na 275,77 €. Podozrivého
muža zachytili priemyselné kamery, doposia¾ sa ho však nepodarilo stotožni. Muž sa maskoval parochòou a
okuliarmi. Polícia vyzýva obèanov, aby v prípade, že podozrivého muža na záberoch spoznali, kontaktovali Obvodné
oddelenie Policajného zboru Vranov, tel. 0961 86 3805, prípadne aby sa ozvali na známom tel. èísle 158.

Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní
po 24-roènom Richardovi Rapèovi, narodenom 10. februára 1992, trvale bytom na
Sídlisku Juh 1063/16 vo Vranove. Na Richarda Rapèa vydal Krajský súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu
pre zloèin Ohrozovania vírusom ¾udskej imunodeficiencie. Menovaný sa v mieste bydliska nezdržiava a doteraz vykonanými opatreniami sa jeho pobyt zisti nepodarilo. Richard Rapèo je
štíhlej postavy, má zelené oèi. Popis obleèenia nebol zistený.
Polícia žiada obèanov o pomoc po h¾adaných
osobách. H¾adanou je Marta Miltáková, narodená 10. apríla 1970 vo Vranove, trvale bytom
na sídlisku Okulka 7/1 vo Vranove nad Top¾ou.
Okresný súd v Michalovciach vydal na Martu
Miltákovú príkaz na zatknutie pre pokus trestného èinu poisovacieho podvodu spolupáchate¾stvom. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava
a jej terajší pobyt nie je známy. Popis osoby ani popis obleèenia
neboli zistené.Popis osoby a obleèenia nebol zistený.
H¾adaným je aj Erik Bledý, narodený 14. apríla 1993 vo Vranove, trvale bytom Èemerné,
Cintorínska 378/38. Erik Bledý je odborom kriminálnej polície Okresného riadite¾stva PZ vo
Vranove stíhaný pre zloèin lúpeže vo forme
spolupáchate¾stva. V mieste trvalého bydliska
sa nezdržiava a jeho súèasný pobyt nie je
známy. Popis osoby a obleèenia nebol zistený.
Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní po
dvoch h¾adaných osobách. Prvým h¾adaným
je Miroslav Ferenc, narodený 29. októbra
1991, trvale bytom Domašská 28, Vranov nad
Top¾ou. Okresný súd vo Vranove vydal na
Miroslava Ferenca príkaz na zatknutie pre
preèin výtržníctva. V mieste trvalého bydliska
sa nezdržiava a jeho pobyt sa doposia¾ nepodarilo vypátra. Popis osoby ani popis obleèenia nebol zistený.
Ïalšou h¾adanou osobou je Jaroslav Kmec,
narodený 5. apríla 1966, trvale bytom Bystré,
bez popisného èísla. Okresný súd vo Vranove
vydal na Jaroslava Kmeca príkaz na zatknutie
pre preèin zanedbania povinnej výživy. V mieste
trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho pobyt
sa doposia¾ nepodarilo vypátra. Popis osoby
ani popis obleèenia nebol zistený.

JE ŠTEFAN ŽIPAJ-SABOL NAŽIVE?

Už viac než desa rokov polícia pátra po
nezvestnom Štefanovi Žipajovi-Sabolovi,
narodenom 25. augusta 1983, trvale bytom Pod Dolami 753/24 vo Vranove. Štefan Žipaj-Sabol bol slobodný, zamestnaný
bol ako vojak z povolania. Vojenský súd
v Prešove vydal 9. septembra 2005 na
menovaného príkaz na zatknutie pre trestný èin vyhýbania sa služobného úkonu a
výkonu vojenskej služby. Trestne stíhaný
bol aj ÚJaK vo Vranove pre trestný èin krádeže. Nezvestný
je od 30. júna 2005, kedy odišiel z domu do obce Biel v
okrese Trebišov, kde pracoval ako vojak z povolania. Domov
sa už nevrátil ani nepodal o sebe svojim rodièom žiadnu
správu. Štefan Žipaj-Sabol je 187 cm vysoký, strednej postavy,
má hnedé oèi, èierne vlasy, rovný nos, hovorí po slovensky
a vý-chodoslovenským náreèím. Okresný súd vo Vranove sa
v uplynulých dòoch zaoberal návrhom opatrovníèky Štefana
Žipaja-Sabola a právneho zástupcu na jeho vyhlásenie za màtveho. Okresný súd Vranov vydal vyhlášku, že menovaný je
nezvestný a zároveò ho vyzval, pokia¾ je nažive, aby sa v
lehote do 10. decembra 2016 prihlásil na Okresnom súde vo
Vranove. Zároveò vyzýva každého, kto o nezvestnom vie, aby
do tej istej doby podal správu Okresnému súdu Vranov alebo
opatrovníèke Helene Slobodníkovej, súdnej tajomníèke Okresného súdu v Humennom. Pokia¾ sa nezvestný neprihlási
do 10. decembra a súd nedostane informáciu, že je nažive,
súd rozhodne o vyhlásení nezvestného za màtveho. (uzn)
Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní
po Márii Tancošovej, narodenej 31. októbra
1990, trvale bytom Mlynská ulica è. 1489/109,
Vranov nad Top¾ou. Okresný súd vo Vranove
nad Top¾ou vydal na menovanú príkaz na
zatknutie pre preèin úverového podvodu. Mária
Tancošová sa v mieste trva-lého bydliska
nezdržiava a jej súèasný pobyt nie je známy. Popis osoby ani obleèenia nebol zistený.
Polícia pátra aj po Janke Tkáèovej, narodenej 24. apríla 1978, trvale bytom na Ulici J.
Matušku 586/16 vo Vranove nad Top¾ou.
Okresný súd vo Vranove nad Top¾ou vydal na
menovanú príkaz na zatknutie pre preèin
zanedbania povinnej výživy. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jej súèasný
pobyt nie je známy. Popis osoby a obleèenia nebol zistený.

Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
Jurajovi Kobielkovi, narodenom 7. marca 1991,
bytom vo Vranove. Okresný súd vo Vranove
vydal na Juraja Kobielku príkaz na zatknutie
pre trestný èin krádeže. Juraj Kobielka sa v
mieste trvalého bydliska nezdržiava a jeho
pobyt nie je známy. Popis osoby a obleèenia
nebol zistený.

Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
Jánovi Jenèkovi, narodenom 2. mája 1980,
trvale bytom na Lúènej 818/37 vo Vranove.
Okresný súd vo Vranove n. T. vydal na Jána
Jenèka príkaz na dodanie do výkonu trestu
odòatia slobody pre preèin podvodu a zloèin
úverového podvodu. Ján Jenèko sa v mieste
trvalého bydliska nezdržiava a jeho pobyt nie
nie je známy. Popis osoby a obleèenia nebol zistený.

PÁTRANIE PO NEZVESTNÝCH

Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
nezvestnej osobe. Ide o Milana Podubinského,
narodeného 23. januára 1943, v Nižnom Hrušove,
trvale bytom Poša 53. Menovaný je nezvestný od
15. hodiny dòa 10. septembra 2006, kedy bol naposledy videný v záhradkárskej oblasti medzi obcami Nižný Hrušov a Poša. V súèasnosti býval sám
v rodièovskom rodinnom dome v obci Nižný Hrušov.
Odtia¾ aj odišiel na doposia¾ neznáme miesto a nedal o sebe vedie,
ani sa inak nekontaktoval so svojimi blízkymi príbuznými. Nezvestnos
na polícii vo Vranove oznámila 25. septembra 2006 jeho dcéra.
Milan Podubinský je 170 cm vysoký, chudej postavy, má hnedé
oèí, krátke rovné sivé vlasy, na ruke má jazvu, v zubnom chrupe
málo zubov a strieborné korunky. Hovorí slovensky a východoslovenským náreèím. Popis obleèenia nebol zistený. Vzh¾adom k tomu, že
doteraz vykonanými opatreniami a previerkami sa menovaného nepodarilo vypátra, polícia žiada obèanov, aby akéko¾vek poznatky o
nezvestnom oznámili na najbližší útvar Policajného zboru.
(pz)

Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
Rastislavovi Dávidovi, narodenom 26. júla 1986,
trvale bytom Prosaèov 35, okres Vranov nad Top¾ou. Krajský súd v Prešove vydal na Rastislava
Dávida príkaz na zatknutie pre zloèin vydierania,
preèin výtržníctva a preèin marenia výkonu úradného rozhodnutia. V mieste svojho trvalého bydliska
sa nezdržiava a jeho terajší pobyt je zatia¾ neznámy, preto polícia po òom vyhlásila pátranie. Popis osoby ani popis
obleèenia Rastislava Dávida nebol zistený.
Polícia pátra aj po Jánovi Hrivnákovi, narodenom 18. januára 1970, trvale bytom Sídlisko 1. mája
64/21, Vranov nad Top¾ou. Okresný súd Košice II.
vydal na Jána Hrivnáka príkaz na zatknutie pre
preèin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. V mieste svojho trvalého bydliska
sa nezdržiava a jeho terajší pobyt je neznámy. Popis osoby a popis obleèenia nebol zistený.

NEZVESTNÝ SLAVOMÍR LEHET
Polícia žiada o pomoc po nezvestnom
Slavomírovi Lehetovi, narodenom 6. októbra
1966 vo Vranove nad Top¾ou, trvale bytom
v Merníku èíslo domu 154. Slavomír Lehet je
nezvestný od 26. júla 2006, kedy sa naposledy
stretol so svojím švagrom v ubytovni po¾nohospodárskeho uèiliša v Kamenici nad Lipou
v okrese Pelhøimov v Èeskej republike, kde
spoloène pracovali. Od uvedenej doby sa neozval a nedal o sebe vedie, ani inak sa nekontaktoval so svojimi blízkymi príbuznými.
Slavomír Lehet je 170 cm vysoký, chudej postavy, jeho chôdza
je nachýlená dopredu, farba oèí nebola zistená. Má èierne rovné
vlasy strednej dåžky, na ¾avom líci v smere po sánke má jazvu dåžky
3 až 4 cm. Hovorí slovensky a výcho-doslovenským náreèím. Chybná
výslovnos hlásky "R".
Naposledy mal na sebe modré trièko s krátkym rukávom a zelené
krátke nohavice. Vzh¾adom k tomu, že doteraz vykonanými opatreniami a previerkami sa menovaného nepodarilo vypátra, polícia
požiadala médiá o zverejnenie pátrania po tejto nezvestnej osobe.
Akéko¾vek poznatky o nezvestnom oznámte na najbližší útvar
Policajného zboru, resp. na oddelenie pátrania a evidencií Okresného
riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove nad Top¾ou, prípadne na
známom telefónnom èísle 158.
(dž)

POLÍCIA PÁTRA PO TROCH MUŽOCH

Polícia žiada obyvate¾ov o spoluprácu pri
pátraní po týchto h¾adaných osobách:
Róbert Hrubý, narodený 31. januára 1940 vo
Vranove nad Top¾ou, trvale bytom na Duklianskych hrdinov 1236/6 vo
Vranove, dôchodca. Menovaný je nezvestný od
14. decembra 2005 od
8.30 hodiny, kedy odišiel
z miesta trvalého bydliska. V byte na stolíku zanechal len lístok,
na ktorom je napísané "Odchádzam na ïalekú pú" s jeho podpisom "Róbert". Svojim
blízkym doteraz nepodal o sebe žiadnu
správu, ani sa inak nekontaktoval. Róbert
Hrubý èastejšie požíva alkoholické nápoje.
Doposia¾ netrpel žiadnou psychickou poruchou, ani neboli u neho zaznamenané samovražedné sklony. Nezvestnos muža
oznámil 19. decembra 2005 na Obvodnom
oddelení policajného zboru vo Vranove jeho
brat. Róbert Hrubý je 173 cm vysoký, strednej postavy, okrúhlej tváre, má èierne husté
vlasy, jazvu na predlaktí pravej ruky, ¾avom

lakti a pravom kolene, hovorí slovensky s
východoslovenským náreèím. Obleèené mal
tmavé nohavice a tmavomodrú prechodnú
vetrovku. Poznatky oznámte na tel. è. 158.

Ïalšou h¾adanou osobou je Augustín Rosner,
narodený 27. marca 1954
vo Vranove nad Top¾ou,
trvale bytom na Mlynskej
ulici è. 1486/103 vo Vranove, bez pracovného pomeru. Na Augustína Rosnera bol Okresným súdom
vo Vranove vydaný príkaz
na zatknutie pre trestný èin krádeže. V mieste
trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho pobyt
je doposia¾ neznámy. Môže sa pohybova
po celom území Slovenska. Menovaný je asi
172 cm vysoký, štíhlej postavy, má hnedé
vlasy, oválnu tvár, hnedé oèi, jeho reè je
zrozumite¾ná, hovorí slovensky a východoslovenským náreèím. Popis obleèenia nebol zistený. Poznatky oznámte na Úrade justiènej
a kriminálnej polície OR PZ vo Vranove, tel.
èíslo 096186 3371 - 72, alebo na èísle 158.

Treou h¾adanou osobou je Július Sabo, narodený 13. mája 1959 v
Humennom, trvale bytom na Sídlisku Lúèna
825/10 vo Vranove, súkromný podnikate¾. Július
Sabo je trestne stíhaný
ÚJaKP OR PZ vo Vranove pre trestný èin skrátenia dane a poistného
a trestný èin skres¾ovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. K pátraniu
po menovanom sa pripája aj ÚJaKP Krajského riadite¾stva PZ Trnava pre trestný
èin podvodu. Július Sabo sa v mieste svojho
trvalého bydliska nezdržiava a jeho pobyt
je doposia¾ neznámy. Menovaný je asi 180
cm vysoký, štíhlej postavy, má tmavohnedé
vlasy ostrihané nakrátko, nosí okuliare, chôdzu má vzpriamenú, reè zrozumite¾nú, hovorí
slovensky a maïarsky. Popis obleèenia nebol zistený. Polícia žiada obèanov, ktorí
majú akéko¾vek poznatky k h¾adanej osobe,
aby ich oznámili buï na OR PZ vo Vranove
nad Top¾ou, telefónne èíslo 096186 3371
- 72, alebo na známe tel. èíslo 158. (fe)

ZANEDBALI POVINNÚ VÝŽIVU POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po h¾adanom Slavomírovi Tancošovi, narodenom 3. októbra 1970 vo Vranove, bytom So¾ 514. Na menovaného vydal Okresný súd vo Vranove príkaz na
zatknutie pre trestný èin zanedbania povinnej výživy.
Slavomír Tancoš sa v mieste bydliska nezdržiava
a jeho terajší pobyt nie je známy. Vysoký je 171
až 175 cm, strednej postavy, má hnedé vlasy, zelené oèi, hovorí slovensky s východoslovenským dialektom. Popis
obleèenia nebol zistený. Akéko¾vek poznatky o h¾adanom Slavomírovi Tancošovi oznámte osobne na oddelení pátrania Okresného
riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove, prípadne na tel. èíslach
0961 86 3371 alebo na známe tel. èíslo 158.

VYHÝBA SA VÝKONU TRESTU
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
h¾adanej osobe. Je òou Marián Ferenc, narodený
16. júna 1968 vo Vranove nad Top¾ou, trvale bytom
Nižný Hrabovec è. 218. Okresný súd vo Vranove
nad Top¾ou vydal 16. júna 2008 na Mariána
Ferenca príkaz na dodanie do výkonu trestu odòatia
slobody pre trestný èin marenia výkonu úradného
rozhodnutia. V mieste trvalého
bydliska sa nezdržiava a jeho terajší pobyt je doposia¾ neznámy.
Popis osoby a obleèenia nebol zistený. Akéko¾vek poznatky o h¾adanom Mariánovi Ferencovi oznámte osobne na oddelení pátrania
Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove nad Top¾ou,
prípadne na tel. èíslo 0961 863 371 alebo na známe tel. è. 158.

PÁTRANIE PO NEZVESTNÝCH
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po Jozefovi Chromikovi, narodenom 15. novembra 1961
vo Vranove, trvale bytom na Školskej ulici è. 652/
32 vo Vranove. Na h¾adaného Chromika bol Okresným súdom v Humennom zo dòa 4. augusta 2005
vydaný príkaz na zatknutie pre trestný èin týrania
blízkej osoby a zverenej osoby. Jozef Chromik je slobodný, 175 cm vysoký, štíhlej postavy, má hnedé oèi, tmavohnedé
vlasy, rovný nos, hovorí po slovensky a východoslovenským náreèím.
Popis obleèenia nebol zistený. Keïže h¾adaný sa dlhodobo zdržiava
mimo svojho trvalého bydliska a doposia¾ pri-jaté opatrenia na jeho
vypátranie boli bez kladného výsledku, polícia požiadala o spoluprácu
obèanov zverejnením h¾adaného v masmédiách. Akéko¾vek poznatky
o Jozefovi Chromikovi je potrebné oznámi na oddelení pátrania OR
PZ vo Vranove nad Top¾ou alebo na známe telefónne èíslo 158.
Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej Jane
Olexovej, narodenej 20. novembra 1986 vo Vranove,
trvale bytom na Dobrianského 1595/45 vo Vranove.
Jana Olexová je nezvestná od 6. decembra tohoto
roku, kedy o 18.30 hodine ju pred pohostinstvom
Dreveòák v spoloènosti Jozefa Adama zo Saèurova
videla jej matka. Odtia¾ ju matka volala domov, èo
však odmietla. Od tejto doby sa neozvala ani inak sa s rodièmi
nekontaktovala. Pod¾a vyjadrenia matky si mala 9. decembra okolo
6.30 hodiny na železniènej stanici vo Vranove v spoloènosti muža
kupova lístok smerom do Prešova a následne, keï zoženie peniaze,
až do Nemecka. Nezvestná Jana je evidovaná na psychiatrickej
ambulancii vo Vranove pre mentálny defekt. Jana Olexová je vysoká
175 cm, štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy, hnedé oèi, hovorí
slovensky s východoslovenským dialektom. Na sebe mala obleèený
modrý dlhší kabát, modré rifle, èierne èižmy na nízkom opätku, na
hlave mala vlnenú zelenú èiapku, pri sebe mala kabelku so žltými
motýlikmi a všetky svoje doklady. Akéko¾vek poznatky o nezvestnej
Jane Olexovej oznámte osobne na oddelení pátrania OR PZ vo
Vranove, prípadne na tel. è. 0961 863 370 alebo na známe è. 158.
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
týchto h¾adaných osobách: Miroslav Mi¾o, narodený
28. marca 1966 vo Vranove, trvalé bytom Kuèín
è. 64. Miroslav Mi¾o je trestne stíhaný pre trestný
èin úverového podvodu. V mieste trvalého bydliska
sa už dlhšiu dobu nezdržiava, môže sa pohybova
po celom území SR. H¾adaný je 177 cm vysoký,
strednej postavy, má kratšie tmavohnedé vlasy, hnedé oèi, rovný
nos, hovorí slovensky s východoslovenským dialektom. Popis obleèenia nebol zistený.

Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní po
Borisovi Magulákovi, narodenom 25. septembra
1958, trvale bytom na Sídlisku I è. 993/24 vo Vranove. Na menovaného vydal Okresný súd vo Vranove príkaz na zatknutie pre preèin zanedbania povinnej výživy pod¾a § 207/1 Trestného zákona. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho súèasný
pobyt nie je známy. Popis osoby ani popis obleèenia nebol zistený.
Polícia pátra aj po Marošovi Sirníkovi, narodenom
5. júla 1977, trvale bytom Dukl. hrdinov 1210/26 vo
Vranove nad Top¾ou. Na menovaného vydal Okresný súd vo Vranove príkaz na zatknutie pre preèin
úverového podvodu pod¾a § 221/1 Trestného zákona. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho
súèasný pobyt ani popis obleèenia nie je známy.
H¾adaným je aj Peter Roman, narodený 26. júna
1972, trvale bytom sídlisko Juh 1063/14 vo Vranove
nad Top¾ou. Na menovaného vydal Okresný súd vo
Vranove príkaz na zatknutie pre preèin zanedbania
povinnej výživy pod¾a § 207/1 Trestného zákona.
V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho
súèasný pobyt ani popis obleèenia nie je známy.
Polícia žiada obèanov pri pátraní po nezvestnej
Anne Meòkyovej, narodenej 13. mája 1974, trvale
bytom Juskova Vo¾a èíslo 19. Anna Meòkyová
je nezvestná od 12. februára 2009, kedy odišla
z miesta trvalého bydliska, pod¾a jej vyjadrenia
do Èerveného Kláštora. Domov sa mala vráti 15.
februára, avšak doteraz sa neozvala a ani inak
sa neskontaktovala so svojimi rodièmi. Nezvestnos oznámil jej otec v pondelok 2. marca vranovským policajtom. Anna Meòkyová je 172 cm vysoká, štíhlej postavy,
má hnedé oèi, prefarbené tmavo èierne vlasy po plecia, hovorí slovensky s východoslovenským dialektom, pasívne taliansky. Na sebe mala biely trištvrový kožuštek, svetlomodré rifle, obuté èierne
èižmy, pri sebe mala svetlohnedý cestovný kufor s osobnými vecami, dva mobilné telefóny neznámej znaèky, na krku zlatú retiazku,
na prstoch zlaté prstene a finanènú hotovos v nezistenej sume.
Polícia žiada obèanov, ak majú akéko¾vek poznatky o nezvestnej
Anne Meòkyovej, aby ich oznámili osobne na oddelení pátrania
Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove, prípadne na
tel. èísle 0961 863 371 alebo na známe tel. èíslo 158.
(fe)
Od 20. apríla 2002 je nezvestný Antonín
Ronner, narodený 26. apríla 1945, trvale bytom
Banské è. 60. Antonín Ronner v ten deò okolo
12.30 hodiny odišiel z miesta trvalého bydliska
za prácou do Prahy v ÈR. Odvtedy sa neozval
ani sa inak neskontaktoval s rodinou. Nezvestnos oznámila 25. júna tohoto roku na Obvodnom
oddelení PZ vo Vranove jeho manželka. Antonín
Ronner je vysoký okolo 175 cm, štíhlej postavy,
má krátke gaštanové vlasy, hnedé oèi, na ramene pravej ruky má
vytetovanú tvar ženy, na ¾avej strane tváre pod nosom a na pravej
strane brady má bradavice. Pri odchode mal na sebe oble-èené
èierne rifle, hnedú koše¾u, èiernu športovú vetrovku do pása s bielym
lemom, obuté mal èierne kožené poltopánky a pri sebe mal èiernu
cestovnú tašku a nákupnú tašku. Akéko¾vek poznatky o nezvestnom
Antonínovi Ronnerovi oznámte osobne na oddelení pátrania
Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove nad Top¾ou,
tel. èíslo 0961 86 3371, alebo na známe tel. èíslo 158.

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
h¾adanej Emílii K¾uèárovej, narodenej 12. mája
1971, trvale bytom Detrik 29, okres Vranov nad
Top¾ou (na fotografii). Okresný súd vo Vranove
vydal na menovanú príkaz na zatknutie pre trestný
èin podvodu. V mieste trvalého bydliska sa
nezdržiava a jej terajší pobyt je doposia¾ neznámy.
Popis osoby ani popis obleèenia nie je zistený.
Akéko¾vek poznatky o h¾adanej Emílii K¾uèárovej
oznámte osobne na najbližší útvar
Policajného zboru, resp. na oddelení pátrania Okresného riadite¾stva
Policajného zboru vo Vranove nad Top¾ou, tel. è. 0961 86 3370,
alebo na známe bezplatné telefónne èíslo 158.
(krpz)

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
Ivanovi Davidovi, narodenom 9. mája 1987, trvale
bytom v Prosaèove è. 39. Okresný súd vo Vranove
nad Top¾ou vydal na Ivana Davida príkaz na
zatknutie pre preèin úverového podvodu. V mieste
svojho trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho
terajší pobyt nie je známy. Popis osoby a popis
obleèenia nebol zistený.

Polícia h¾adá aj Angelu Pompovú, narodenú
22. júna 1979, trvale bytom Hencovská 285/212,
Vranov nad Top¾ou. Okresný súd vo Vranove nad
Top¾ou vydal na Angelu Pompovú príkaz na
zatknutie pre preèin úverového podvodu. V mieste svojho trvalého bydliska sa nezdržiava a jej
terajší pobyt nie je známy. Popis osoby a popis
obleèenia nebol zistený. Poznatky oznáme polícii.
Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní po
h¾adanom Jaroslavovi Muchovi, narodenom 17.
apríla 1959 vo Vranove, trvale bytom Sídlisko 1.
mája 67/9, Vranov nad Top¾ou. Jaroslav Mucha je
obvinený z trestného èinu podielníctva, prípad vyšetrujú policajti OO PZ vo Vranove. H¾adaný sa
v mieste stvalého bydliska nezdržiava a jeho terajší
pobyt je neznámy.
Od februára 2008 je nezvestný Pavol Malík,
narodený 31. januára 1989 vo Vranove, bytom Èièava 131. V ten deò odišiel z domu na neznáme
miesto, doposia¾ sa nevrátil ani nepodal o sebe
svojej rodine žiadnu správu. Pavol Malík je 175 cm
vysoký, štíhlej postavy, má oválnu tvár, zelené oèi,
hnedé vlasy. Hovorí slovensky s východoslovenským dialektom. Naposledy mal na sebe obleèené
modré rifle, èiernu vetrovku, obuté hnedé topánky.
Polícia požiadala hromadné oznamovacie prostriedky o zverejnenie pátrania po nezvestnej osobe.
H¾adaným je Pavol Ruda, narodený 25. novembra
1982 v Trebišove, trvalé bytom Michalok 18, okres
Vranov nad Top¾ou. Pavol Ruda je nezvestný od
augusta 2006, kedy odišiel z miesta trvalého bydliska za prácou do Èeskej republiky a doposia¾ sa
neozval ani sa inak nekontaktoval so svojimi rodièmi. Nezvestný je 170 cm vysoký, strednej postavy, má krátke hnedé
rovné vlasy, hnedé oèi, hovorí slovensky s vsl. prízvukom.

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ
Ïalšou h¾adanou osobou, po ktorej bolo vyhlásené pátranie, je Peter Šarközi, narodený 5. marca
1981 vo Vranove, trvale bytom Seèovská Polianka,
Za kostolom 624/15. Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava IV príkaz na zatknutie pre trestný
èin ublíženia na zdraví. Peter Šarközi sa v mieste
svojho trvalého bydliska nezdržiava a jeho súèasný pobyt je zatia¾ neznámy. Popis obleèenia nebol zistený. Akéko¾vek poznatky o h¾adaných osobách známte osobne na odd. pátrania OR PZ vo Vranove, prípadne na è. 0961 863 371, resp. 158.
Polícia vyhlásila pátranie po Michalovi Bartkovi,
narodenom 5. júla 1980 vo Vranove, trvale bytom
Sídlisko 1. mája 32/29, Vranov. Okresný súd vo
Vranove vydal 14. februára 2008 na Michala Bartka
príkaz na dodanie do výkonu trestu odòatia slobody
pre preèin krádeže. V mieste trvalého bydliska sa
nezdržiava a jeho terajší pobyt nie je známy.
Polícia pátra aj po Miroslavovi Rosnerovi, narodenom 1. marca 1953 vo Vranove, trvale bytom
Duklianskych hrdinov 1211/18, Vranov. Miroslav
Rosner je obvinený z preèinu zanedbania povinnej
výživy. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a
jeho pobyt nie je známy. Akéko¾vek poznatky o
h¾adaných osobách oznámte osobne na oddelení
pátrania Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove,
prípadne na tel. èísle 0961 863 370 alebo na známe tel. èíslo 158.

POZNÁTE TOHTO MUŽA?

Miroslav Gábor, narodený 20. novembra 1984
v Trebišove, trvalé bytom Banské è. 364. Na menovaného vydal Okresný súd Košice - okolie príkaz
na zatknutie pre trestný èin marenia úradného rozhodnutia. V mieste trvalého bydliska sa už dlhšiu
dobu nezdržiava, môže sa pohybova po celom
území SR. Miroslav Gábor je 169 cm vysoký, strednej postavy, má krátke tmavohnedé rovné vlasy, hnedé oèi, hovorí
slovensky s východoslove. dialektom. Popis obleèenia nebol zistený.

Obvodné oddelenie Policajného zboru Vranov
nad Top¾ou vykonáva vyšetrovanie vo veci preèinu falšovania a pozmeòovania verejnej listiny,
úradnej peèate, úradnej uzávery, úradného znaku
a úradnej znaèky pod¾a § 352 ods. 1 Trestného
zákona. Uvedeného skutku sa dopustil doposia¾
nezistený páchate¾ (na fotografii) tým, že v presne nezistenej dobe, asi od 12. januára 2008 na
nezistenom mieste falšoval obèiansky preukaz, ktorý bol vydaný dòa
18. apríla 2007 na meno 52-roèného muža z Hanušovciec nad
Top¾ou. Takto vyhotovený obèiansky preukaz použil ako pravý tým,
že ho 11. februára 2010 v èase okolo 13.53 hodiny predložil revízorovi
MHD pri kontrole pasažierov v autobuse è. 68 v Bratislave od
zastávky Trnavské mýto v smere do Petržalky. Po vystúpení muža
z autobusu na zastávke Košická, po zistení revízorom, že tento
obèiansky preukaz je neplatný, páchate¾ ušiel v smere k mostu
Apollo. Teda doposia¾ nezistený páchate¾ podstatne pozmenil obsah
obèianskeho preukazu v úmysle, aby sa použil ako pravý. Polícia
žiada obèanov, ak majú akéko¾vek poznatky o h¾adanom mužovi
vo veku 45 až 55 rokov, ktorého podoba je na fotografii, aby ich
oznámili na tel. èísle (057) 443 12 00, faxom na è. 0961 863 829,
resp. na policajnú linku 158.

Polícia pátra po nezvestnom Štefanovi Žipajovi
- Sabolovi, nar. 25. 8. 1983, trvale bytom Pod Dolami 753/24 vo Vranove, zamestnaný ako vojak z
povolania, slobodný. Na menovaného vydal Vojenský obvodový súd v Prešove 9. 9. 2005 príkaz
na zatknutie pre trestný èin vyhýbania sa služobného úkonu a výkonu vojenskej služby. Štefan Žipaj
- Sabol je trestne stíhaný aj ÚJaK vo Vranove
pre trestný èin krádeže. Dòa 9. januára 2006 bolo jeho otcom
podané oznámenie na políciu o nezvestnosti, pretože od 30. 6.
2005, kedy odišiel z domu do obce Biel v okrese Trebišov, kde
pracoval ako vojak z povolania, sa už domov nevrátil, ani nepodal
o sebe svojim rodièom žiadnu správu. Štefan Žipaj - Sabol je 187
cm vysoký, strednej postavy, má hnedé oèi, èierne vlasy, rovný
nos, hovorí po slovensky a východoslovenským náreèím.

Polícia pátra aj po Stanislavovi Kobielkovi,
rodenom MIškoviè, narodenom 19. júla 1975,
trvale bytom v Nižnom Hrušove è. 384. Krajský
súd v Prešove vydal na Stanislava Kobielku
príkaz na dodanie do výkonu tres-tu odòatia
slobody pre preèin podvodu. V mieste
trvalého bydliska sa nezdržiava a
jeho pobyt je doposia¾ neznámy. Popis osoby ani popis obleèenia nebol zistený. Akéko¾vek poznatky o h¾adaných Jurajovi
Kobielkovi a Stanislavovi Kobielkovi, rodenom Miškoviè, oz-námte
osobne na oddelení pátrania Okresného riadite¾stva Policajného
zboru vo Vranove, tel. 0961 863 371, prípadne na ktoromko¾vek
policajnom oddelení, alebo na známe tel. è. 158.

Pavol Baranský, narodený 1. septembra 1964
vo Vranove, trvalé bytom Lomnická è. 626/38, Vranov nad Top¾ou. Pavol Baranský je trestne stíhaný
pre preèin zanedbania povinnej výživy. V mieste
trvalého bydliska sa už dlhšiu dobu nezdržiava,
môže sa pohybova po celom území SR. H¾adaný
je asi 178 cm vysoký, strednej postavy, má krátke
hnedé rovné vlasy, sivohnedé oèi, rovný nos, hovorí
slovensky s východoslov. dialektom. Popis obleèenia nebol zistený.

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ

H¾adaným je aj Jozef Ušala, narodený 6.
februára 1975 v Trebišove, trvale bytom v Seèovskej Polianke na Harangovskej ulici è 403/
8. Okresný súd v Pezinku vydal na Jozefa Ušalu príkaz na zatknutie pre trestný èin vydierania a Okresný súd Bratislava III vydal na
neho príkaz na zatknutie pre preèin zanedbania
povinnej výživy. V mieste trvalého bydliska sa
nezdržiava a jeho terajší pobyt je neznámy.
Popis osoby ani popis obleèenia nebol zistený.
Akéko¾vek poznatky o h¾adaných Markovi Lovasovi a Jozefovi
Ušalovi oznámte osobne na najbližší útvar Policajného zboru, resp.
na oddelení pátrania Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo
Vranove nad Top¾ou, tel. 0961 86 3370 alebo na známe è. 158.
Pátranie po Jánovi Kundravom, ktoré bolo zverejnené v minulom
èísle VN, polícia zrušila. Policajti ho vypátrali vo Vranove a predviedli
na súd, kde po výsluchu bol prepustený a príkaz na zatknutie bol
zrušený. Informoval o tom Daniel Džobanik z KR PZ Prešov. (pz)
Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní po
h¾adanom Jozefovi Glodovi, narodenom 11.
novembra 1966 v Prešove, trvale bytom
Budovate¾ská 430/8, Hanušovce nad Top¾ou.
Okresný súd vo Vranove nad Top¾ou vydal na
menovaného príkaz na zatknutie pre preèin
zanedbania povinnej výživy. Jozef Glod sa v
mieste svojho trvalého bydliska nezdržiava a
jeho terajší pobyt nie je známy.
Popis osoby a popis obleèenia nebol zistený. Akéko¾vek poznatky
o h¾adanom Jozefovi Glodovi oznámte osobne na oddelení pátrania
Okresného riadite¾stva Policajného zboru vo Vranove, tel. è. 0961
86 3371 alebo na známe tel. è. 158.
Kompletný zoznam h¾adaných osôb z nášho okresu nájdete na
redakènej stránke www.vranovskenoviny.sk v èasti Polícia pátra.

Polícia žiada o pomoc pri pátraní po h¾adanom a súèasne nezvestnom Mariánovi
Ferkovi, narodenom 3. septembra 1986,
trvale bytom Strážske, okres Michalovce.
Marián Ferko v roku 2008 odišiel z obce Nižný Hrabovec za prácou do Anglicka, kde mal
sprostredkované zamestnanie. Doposia¾ sa
však neozval ani sa inak nekontaktoval so
svojimi rodièmi. Jeho nezvestnos oznámil na
polícii vo Vranove dòa 20. júla 2011 otec menovaného. Pod¾a
vyjadrenia otca môže by ohrozený jeho život a zdravie. Nezvestný
je zároveò obvinený z preèinu zanedbania povinnej výživy. Marián
Ferko je vysoký 170 cm, štíhlej postavy, má krátke èierne vlasy
a tmavohnedé oèi. Naposledy mal na sebe obleèené modré rifle,
modré trièko, botasky, pri sebe mal svoj obèiansky preukaz.
Zvláštne znamenie: na chrbtovej èasti tela v¾avo má materské
znamienko ve¾kosti cca 1,5 cm.
(krpz)

NEZVESTNÝ J. KORUB
Dlhodobo nezvestným je Jaroslav Korub,
narodený 14. augusta 1958 v Malej Domaši,
trvale bytom v Tovarnom è. 15. Jaroslav Korub
odišiel za prácou do Prahy, kde vykonával
stavebné práce pre stropkovskú firmu. Z jej
pracoviska odišiel, nikomu nepovedal kam ide a
nevrátil sa ani na ubytovòu. Nezvestnos oznámila polícii jeho manželka. Jaroslav Korub je
170 cm vysoký, štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy, hnedé oèi,
hovorí slovensky s východoslovenským náreèím. Naposledy mal
obleèený modrý pracovný odev používaný na stavbách a pracovné
topánky. Polícia žiada obèanov, ak majú akéko¾vek poznatky k
nezvestnej osobe, aby ich oznámili na linku 158 alebo na Okresnom
riadite¾stve Policajného zboru vo Vranove nad Top¾ou. (kr pz)

PÁTRANIE PO NEZVESTNOM

Polícia žiada verejnos o pomoc pri pátraní
po nezvestnom Danielovi Balogovi, narodenom
30. apríla 1977, trvale bytom na sídlisku Okulka
16/14 vo Vranove. Daniel Balog je nezvestný
od 1. marca 2008, kedy bol okolo 12. hodiny
naposledy videný svojím bratom na autobusovej
stanici vo Vranove. Od uvedenej doby sa neozval, ani sa inak nekontaktoval so svojou rodinou. Bol bezdomovec, lieèený ambulantne na
psychiatrickom oddelení. Daniel Balog je vysoký 154 cm, štíhlej
postavy, má hnedé oèi, dlhšie èierne vlasy, hovorí slovensky s
východoslovenským dialektom a rómsky. Naposledy mal na sebe
obleèenú èiernu vetrovku, modré rifle a obutú mal bielu športovú
obuv. Akéko¾vek poznatky o nezvestnom Danielovi Balogovi
oznámte osobne na oddelení pátrania OR Policajného zboru vo
Vranove, tel. è. 0961 863 371 alebo na známe tel. è. 158. (krpz)

POMÔŽTE PRI PÁTRANÍ
Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní
po nezvestnom Marcelovi Michalovi, narodenom 5. februára 1973, trvale bytom Sedliská 206. Marcel Michalov odišiel ešte pred
siedmimi až ôsmimi rokmi pracova do Èeskej republiky do mesta Støibro v okrese Tachov. Naposledy sa telefonicky kontaktoval s
rodièmi v apríli 2012. Odvtedy svojim príbuzným nepodal o sebe žiadnu správu. Marcel Michalov je vysoký
175 cm, štíhlej postavy, má modré oèi a krátke blond vlasy.
Popis obleèenia nebol nezistený. Akéko¾vek poznatky o nezvestnom Marcelovi Michalovi oznámte osobne na oddelení
pátrania Okresného riadite¾stva PZ vo Vranove, tel. 0961 863
371 (zo zahranièia +421 961 863 371), prípade na ktoromko¾vek policajnom oddelení alebo na známe tel. èíslo 158. (pz)

Polícia žiada obèanov o pomoc pri pátraní po
h¾adanom Štefanovi Švirbe¾ovi, narodenom 22.
augusta 1983 vo Vranove, trvale bytom Zámutov
è. 49. Menovaný je trestne stíhaný pre preèin zanedbania povinnej výživy. Štefan Švirbe¾ je asi 180
cm vysoký, strednej postavy, má krátke hnedé rovné vlasy, hnedé oèi, rovný nos, hovorí slovensky
s východoslovenským dialektom. Popis obleèenia nebol nezistený.
H¾adaný sa dlhodobo zdržiava mimo svojho trvalého bydliska.

